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                                   Sông Như Nguyệt 

Xem thêm: Trận Như Nguyệt 

• Theo sách Đại Việt sử ký toàn thư: 
Năm 1076, Quách Quỳ, Triệu Tiết đem quân 9 tướng, hợp với Chiêm Thành, 
Chân Lạp tấn công Đại Việt. Hai bên giao tranh ở sông Như Nguyệt, một 
đêm quân sĩ chợt nghe trong đền Trương tướng quân [20] có tiếng đọc to rằng: 
Nam quốc sơn hà Nam đế cư 
Tiệt nhiên phân định tại thiên thư 
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm? 
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư! 
Sau này đúng như lời thơ, Lý Thường Kiệt đánh bại quân Tống.[21][22] 

• Theo sách Việt điện u linh; Chuyện Trương Hống và Trương Hát: 
Thời Nam Tấn Vương nhà Ngô đi đánh dẹp Lý Huy ở Long Châu, đóng 
quân ở cửa Phù Lan, đêm ngủ mộng thấy hai người kỹ vĩ, diện mạo khôi ngô 
đến ra mắt nhà vua và xin trợ chiến. Nhà vua hỏi danh tính, họ trả lời rằng họ 
là anh em vốn người Phù Lan, làm tướng của Triệu Việt Vương, Việt Vương 
bị Lý Nam Đế đánh bại. Nam Đế làm lễ trọng ý muốn cho họ làm quan; hai 
em chối từ, trốn vào núi Phù Long, Nam Đế nhiều lần cho người truy nã 
không được, mới treo ngàn vàng cầu người bắt. Hai anh em đều uống thuộc 
độc mà chết. Thượng đế thương họ vô tội cho làm Than Hà Long Quân Phó 
Sứ, tuần hai sông Vũ Bình và Lạng Giang đến tận trên nguồn, hiệu là Thần 
Giang Phó Đô Sứ. Trước kia đã giúp vua Ngô Quyền trong chiến dịch Bạch 
Đằng. 
Nam Tấn Vương tỉnh dậy mới đem tế và khấn thần phò trợ. Sau đó Nam Tấn 
Vương thắng trận, bình xong quân Tây Long vua sai sứ chia chỗ lập đền thờ, 
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đều phong làm Phúc Thần một phương, chiếu phong anh là Đại Đương 
Giang Đô Hộ Quốc Thần Vương, lập đền ở cửa sông Như Nguyệt. Còn em là 
Tiểu Đương Giang Đô Hộ Quốc Thần Vương, lập đền ở cửa sông Nam Bình. 
Thời vua Nhân Tông nhà Lý, binh Tống nam xâm kéo đến biên cảnh; vua sai 
Thái uý Lý Thường Kiệt dựa bờ sông đóng cừ để cố thủ. Một đêm kia quân 
sĩ nghe trong đền có tiếng ngâm to rằng: 
Sông núi nhà Nam Nam đế ở 
Phân minh trời định tại thiên thư. 
Cớ sao nghịch lỗ sang xâm phạm? 
Bọn chúng rồi đây sẽ bại hư. 
Quả nhiên quân Tống chưa đánh đã tan rã. Thần mộng rõ ràng, mảy lông 
sợi tóc chẳng sai.[23] 

• Theo Bửu Diên Nguyễn-Phúc, Thị Hoàng Anh Phạm (2003) 
Năm 1076, hơn 30 vạn quân nhà Tống (Trung Quốc) do Quách Quỳ chỉ huy 
xâm lược Đại Việt (tên nước Việt Nam thời đó). Lý Thường Kiệt lập phòng 
tuyến tại sông Như Nguyệt (sông Cầu) để chặn địch. Quân của Quách Quỳ 
đánh đến sông Như Nguyệt thì bị chặn.[24] Nhiều trận quyết chiến ác liệt đã 
xảy ra tại đây nhưng quân Tống không sao vượt được phòng tuyến Như 
Nguyệt, đành đóng trại chờ viện binh. Đang đêm, Lý Thường Kiệt cho người 
vào đền thờ Trương Hống, Trương Hát ở phía nam bờ sông Như Nguyệt, giả 
làm thần đọc vang bài thơ trên.[25] Nhờ thế tinh thần binh sĩ lên rất cao. Lý 
Thường Kiệt liền cho quân vượt sông, tổ chức một trận quyết chiến, đánh 
thẳng vào trại giặc. Phần vì bất ngờ, phần vì sĩ khí quân Đại Việt đang lên, 
quân Tống chống đỡ yếu ớt, số bị chết, bị thương đã hơn quá nửa. Lý 
Thường Kiệt liền cho người sang nghị hòa, mở đường cho quân Tống rút 
quân về nước, giữ vững bờ cõi nước Đại Việt (Việt Nam). 
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